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20. ročník zimního závodu v orientačním běhu 

 

“Hromniční trápení 2022“ 
  

 závod Brněnské zimní ligy 2021/2022    
  

 

ROZPIS ZÁVODU   
 

Pořadatel: SK Radioklub Blansko, z.s. (RBK) ve spolupráci s DDM Blansko 

 a za podpory MěÚ Blansko  

 

Datum: sobota 29. ledna  2022 
 

Shromaždiště: Vnější prostory ZŠ Blansko, Salmova 17, přístup ze strany 
 hřiště Loc: 49°21'55.269"N, 16°39'20.901"E 

 Zde bude možno odložit věci, vnitřní šatny a prostor pro 
 závodníky nebude zřízen 
Kategorie:  H,D – muži, ženy  

 ZV – žáci, veteráni 50+  

 HDD děti do 10let,  

 Tratě pro všechny kategorie budou tradičně delší sprint 

 

Vklady:  V  řádném termínu přihlášek kategorie H,D,ZV 80,- Kč  

 Kategorie HDD 50,-Kč. 

Nezapomeňte zaplatit předem převodem na účet č.135625518/0300  

jako variabilní symbol použijte z ORISU vygenerovaný kód vašeho 

klubu a do poznámky za koho platíte. Na místě zaplatit nebude možné. 

Přihlášky: do středy 26.ledna 2022 , 19:00 hod přes systém ORIS 

 Výjimečně emailem na adr. jaroslavjalovy@email.cz  

 

Ražení : elektronické SportIdent, bezkontaktní ražení SI AIR bude zapnuté. 

 Rezervní ražení do mapy pomocí kleští umístěných na  

 stojanu,půjčení čipu nebude možné, čip si zajistěte předem   

 

Mapa: Salmovka 1:4000 , leden 2022 , mapoval Petr Matula, 

      

Terén: Občanská zástavba, sídliště, park, kousek lesa 

 

Časový rozvrh: 10.30 zahájení startu 

  Vyhlašování výsledků neproběhne. 

 

Vzdálenosti:  start…do 400 m, bude značeno 

  cíl   do 400 m 
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Parkování:  Doporučujeme parkoviště pod hrází nádrže PALAVA,  

 v sídlišti jsou omezené možnosti. 

 

Doprava:  Doporučeno IDS JMK, náhradní doprava autobusem XS2B z Brna 

aut.nádr. naproti Grandu do stanice Blansko, v Blansku přestoupit na 

linku 222 do zastávky Blansko- hřbitov, nebo pěšky ze zastávky 

Blansko-Svitavská 

 více spojení na http://www.kordis.cz/ 

 

Upozornění:  Závodí se za normálního provozu.  

 Vzhledem k šíření nemoci Covid19 nebude zřízen vnitřní prostor pro 

 převlékání a hygienu. Ani neproběhne vyhlášení závodu. Prosím 

 zdržujte se na místě závodu co nejkratší dobu. Přijďte na svůj start 

 a po vyčtení prosím opusťte závodní prostor. Odkazy na mapy a 

 výsledky zveřejníme v ORISu. Mějte nachystaný doklad o očkování 

 nebo o prodělání nemoci. Může být kontrolováno. Bez potvrzení 

 bohužel není možné absolvovat závod. (S výjimkou dětí do 12 let a 

 mládeže do 18 let s platným PCR testem). Před startem bude k 

 dispozici dezinfekce. Závod proběhne podle platných hygienických 

 nařízení. Děkujeme za pochopení  

 

 

  


